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1. Zanieczyszczenie
powietrza
– podstawy teoretyczne

Czym jest smog i jak wpływa na nasze zdrowie?
Smog to połączenie dwóch angielskich słów smoke – dym oraz fog, czyli
mgła. Powstaje on w konsekwencji emisji rozmaitych zanieczyszczeń do atmosfery. W pewnych warunkach meteorologicznych bądź topograficznych,
nie mogą się one rozprzestrzeniać, w efekcie czego dochodzi do nagromadzenia szkodliwych substancji przy powierzchni, co prowadzi do powstania tak zwanego epizodu smogowego, czyli szczególnie wysokiego stężenia zanieczyszczeń, które występuje w ograniczonym czasie na określonym obszarze.
Jedna z najistotniejszych przyczyn powstawania smogu to inwersja
termiczna. Jest to sytuacja nietypowa, w której wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem gruntu, temperatura powietrza zaczyna rosnąć, a nie
maleć. Także bezwietrzna lub niemal bezwietrzna pogoda sprzyja występowaniu smogu. Jego epizodom towarzyszy najczęściej brak opadów
i wysokie ciśnienie atmosferyczne. W takich warunkach skumulowane
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szkodliwe substancje w zasadzie tracą możliwość na zmniejszenie swojego
stężenia. Powstawaniu smogu sprzyjać mogą także specyficzne warunki
topograficzne, takie jak występowanie dolin, kotlin, czy innych form zagłębienia terenu – stąd problem uwidacznia się szczególnie w południowej
części kraju obfitującej w wyżyny i góry. Także emisja zanieczyszczeń
w miejscowościach znajdujących się w zagłębieniach terenu ma fatalny
wpływ na jakość tamtejszego powietrza. „Granice” naturalnych form
ukształtowania powierzchni stanowią bowiem fizyczną barierę dla poprawy jakości tamtejszego powietrza.
Eksperci rozróżniają dwa rodzaje smogu. Są to tak zwany smog letni „fotochemiczny”, znany również jako smog typu Los Angeles, na który składają
się zanieczyszczenia gazowe emitowane głównie przez pojazdy mechaniczne. Promieniowanie słoneczne powoduje wówczas powstawanie
toksycznych substancji takich jak ozon, nadtlenek wodoru, czy formaldehyd.

RODZAJE SMOGU

SMOG

FOTOCHEMICZNY

LONDYŃSKI

(Typu Los Angeles)
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Zimą natomiast najczęściej pojawia się smog typu londyńskiego, który
stanowi mieszaninę pyłów zawieszonych pochodzących ze spalania węgla
i innych paliw w piecach indywidualnych.
Smog to ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia. W ekstremalnych przypadkach skutki jego działania mogą być widoczne już po kilku godzinach.
Bardzo wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu może prowadzić
do udarów, zatorów żylnych, zawałów serca i zgonów. Słynny smog londyński z 1952 r. w ciągu tygodnia doprowadził do śmierci dwunastu tysięcy
osób. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem to również zwiększone
ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera czy Zespół Otępienny. Jak
pokazują specjalistyczne badania, szkodliwe substancje, które przedostają
się do krwioobiegu z wdychanym przez nas powietrzem, są też przyczyną
chorób centralnego układu nerwowego. Smog to również ogromnie niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet w ciąży. Udowodniono, że istnieje zależność pomiędzy jakością powietrza, a wcześniactwem. Badania naukowców z Krakowa pokazały również, że smog może być powodem bezpłodności. Znajdujące się w nim toksyczne związki negatywnie wpływają bowiem
na jakość plemników, a w przypadku kobiet mogą zaburzać cykl miesiączkowy. Polscy i amerykańscy badacze udowodnili też, że smog realnie koreluje z obniżeniem ilorazu inteligencji.
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa na ekspresję genów
w większym stopniu niż czynniki dziedziczne oraz przyczynia się do
powstawania zmian genetycznych, które prowadzą do rozwoju chorób
nowotworowych.
Nawet „delikatnie” zanieczyszczone powietrze sprzyja występowaniu zapalenia błony śluzowej, upośledza funkcje obronne dróg oddechowych oraz
wymianę gazową w płucach, co zwiększa ryzyko reakcji alergicznej.
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niższa waga i obwód głowy
u noworodków
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Najnowsze badania pokazują, że smog degradująco oddziałuje także
na nasze zdrowie psychiczne. Z zanieczyszczonym powietrzem powiązano
m.in. wzrost zaburzeń o charakterze depresyjnym, rosnącą liczbę samobójstw czy zwiększoną skłonność do przemocy. Naukowcy z Wielkiej Brytanii odkryli, że obecność dwutlenku azotu w powietrzu może być jednym
z czynników powodujących depresję oraz zmniejszenie poczucia szczęścia.
Do grup społecznych najbardziej narażonych na działanie smogu zalicza
się dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży. Styczność z zanieczyszczonym
powietrzem może – jak zarysowano – przyczyniać się do powstawania
zmian już w okresie płodowym. Zalicza się do nich m.in. wady wrodzone,
pogorszenie parametrów takich jak masa czy obwód uderzeniowy główki.
Nie w pełni wykształcony układ oddechowy sprawia, że dzieci – szczególnie
ich najmłodsza grupa – są w wysokim stopniu narażone na negatywne
następstwa wystąpienia smogu. Ponadto maluchy oddychają znacznie
szybciej niż dorośli, co przekłada się na zwiększoną ilość wdychanych
substancji szkodliwych. Znaczna część najmłodszych oddycha za pomocą
ust, przez co nie działa także naturalna bariera ochronna w postaci rzęsek
nosa.
Ostatnia z grup szczególnie narażonych na szkodliwe działanie smogu to
osoby starsze. Wynika to z faktu, że ich organizm bardzo często jest już
poważnie osłabiony przebytymi chorobami. Jednocześnie wiele osób
starszych zmaga się ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego czy choćby cukrzycą.
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2. SMOG

a globalne ocieplenie

Czy smog i globalne ocieplenie są tym samym?

Globalne ocieplenie wynika z postępujących zmian klimatycznych
na ziemi i związane jest ze wzrostem średniej temperatury powietrza.
Zjawisko smogu najczęściej ma natomiast charakter lokalny, choć
oczywiście znane są przypadki epizodów smogowych o bardziej
regionalnym, czy nawet ogólnokrajowym charakterze.

Tak więc – biorąc pod uwagę kryteria terytorialne – są to dwa różne zjawiska, aczkolwiek powiązane ze sobą ze względu na to, że wystąpienie jednego może potęgować siłę oddziaływania drugiego – jest to zatem rodzaj
sprzężenia zwrotnego.
Gdy do atmosfery emitowane są znaczne ilości zanieczyszczeń (np. pyłowych), promieniowane słoneczne może być pochłaniane przez niektóre
cząstki pyłu. W efekcie dochodzi do nagrzewania się powierzchni ziemi
i wzrostu temperatury.
Istnieją także pyły, które mogą powodować skutek odwrotny, czyli odbija-
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nie promieni słonecznych, co w efekcie prowadzi do wychładzania się
powierzchni ziemi. Niektóre rodzaje zanieczyszczeń mogą potęgować
zjawisko, a inne mogą je ograniczać.
W sytuacji, gdy w powietrzu znajdują się znaczne ilości zanieczyszczeń,
temperatura może rosnąć. Zwiększeniu ulega wówczas choćby zagrożenie
pożarowe. W wyniku pożarów z kolei do powietrza trafiają kolejne szkodliwe substancje, potęgujące niekorzystny efekt.
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3. Rola samorządu
w kształtowaniu świadomości społecznej

Jednym z fundamentalnych praw człowieka jest prawo do życia w czystym
i zdrowym środowisku. We współczesnym świecie system ochrony praw
człowieka ma wymiar zarówno globalny jak i regionalny. W Europie
na straży naszych praw stoi Europejska Konwencja Praw Człowieka, której
respektowanie monitoruje Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – w wymiarze globalnym są to dedykowane agendy Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Walka z problemem zanieczyszczeń powietrza to ważne wyzwanie, któremu sprostać musi nasz kraj. Wydaje się, że społeczeństwo również „dorosło” i widzi zagrożenie jakim jest niewłaściwa jakość powietrza.
W Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej, głównym
czynnikiem powodującym smog jest ogrzewanie domów paliwami niskiej
jakości.
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Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony powietrza w Polsce
jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., zwana dalej POŚ1. Definiuje ona m.in.
samo pojęcie ochrony powietrza, które „polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości” (art. 85 ustawy). POŚ określa działania na rzecz ochrony
powietrza i poprawy jego stanu i wskazuje odpowiedzialne za ich realizację
podmioty – wśród nich wymieniono samorządy.

To właśnie one stanowią pierwszą linię frontu w walce o jakość tego, czym
oddychamy. Niestety okazuje się, że często władze lokalne mają zbyt ograniczone uprawnienia i zbyt mało środków, by podjąć skuteczną walkę
ze smogiem. Nie oznacza to jednak, że samorządy mają całkowicie związane ręce.

1

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627
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Ich starania doprowadziły bowiem choćby do zmiany świadomości
społecznej. To właśnie liczne kampanie informacyjne inicjowane i prowadzone przez samorządowców przełożyły się na wzrost zainteresowania
takimi programami jak polski flagowy projekt, czyli „Czyste Powietrze”.
Jaskrawym przykładem miasta, które zaangażowało się w walkę ze smogiem jest Kraków. Smog i uciążliwości nim spowodowane w stolicy Małopolski znają chyba wszyscy. Lata zaniedbań doprowadziły do tego, że niebo
z błękitnego, w bardzo krótkim czasie, stawało się szare. Przełom nastąpił
w 2012 r., gdy do życia powołano Krakowski Alarm Smogowy (KAS), który
już u zarania swojej działalności postawił na kampanie informacyjne. W ich
efekcie już w listopadzie 2013 r. Sejmik Województwa Małopolskiego
uchwalił pierwsze przepisy, zakazujące używania paliw stałych takich jak
węgiel i drewno do ogrzewania domów i mieszkań w Krakowie. Jednak
KAS, wspólnie z przedstawicielami samorządu, nie składał broni.
Lata ciężkiej pracy aktywistów i samorządowców przyniosły kolejne
zmiany. W 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego jednomyślnie przyjął pierwszą w Polsce uchwałę antysmogową obejmującą tak znaczny
obszar2. W ślad za Małopolską poszły kolejne sejmiki, co przełożyło się
na obecność stosownych uchwał antysmogowych w większości województw.
Dziś samorządy, wspólnie z lokalnymi Alarmami Smogowymi, są w stanie
tworzyć nie tylko skuteczne akcje antysmogowe, ale również akty prawne,
które w znaczny sposób pozytywnie oddziałują na środowisko.

2

Źródło: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa

-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
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Komunikacja społeczna

4. w zakresie zagadnień dotyczących
zanieczyszczenia powietrza
Poprawa jakości powietrza jest bardzo istotna z perspektywy komfortu
życia obecnych jak i przyszłych pokoleń.

Od wielu lat w społeczeństwie panuje przekonanie, że za złą jakość powietrza odpowiada głównie przemysł. Emisja zanieczyszczeń kojarzy się
z wielkimi kominami fabrycznymi górującymi nad miastami, z których
wydobywa się trujący dym.
W rzeczywistości komin wcale nie musi być gigantycznych rozmiarów –
czasem wystarczy zwykły komin na dachu naszego domu. Mieszkańcy
miast i wsi w okresie grzewczym emitują bowiem do atmosfery znaczne
ilości zanieczyszczeń takich jak pyły zawieszone PM10 i PM2,5.
Przekroczenia ich norm bezpieczeństwa to problem wielu miast w Polsce.
Zmiana tego stanu rzeczy wymaga prowadzenia licznych akcji informacyjno-edukacyjnych. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia jakim jest smog i jakie są jego konsekwencje zdrowotne jest konieczne dla osiągnięcia pożądanych efektów.
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1.
Pierwszą aktywnością powinno tu być klarowne wskazanie powodów,
dla których należy chronić powietrze – kolejnym ustalenie repozytorium działań, których podjęcie jest dla osiągnięcia tego celu potrzebne.
Umacnianie i kształtowanie emocjonalnego stosunku do czystego
powietrza wraz z budowaniem pozytywnych postaw społecznych
pozwoli wykształcić mechanizmy promujące przykładną postawę
w zakresie odpowiedzialności społecznej i reagowania na nieprawidłowe zachowania, które są przyczyną złej jakości powietrza.

2.
Komunikacja społeczna nastawiona na ochronę powietrza musi być
skierowana niemal do wszystkich. Jeżeli zakładany przez nas cel oznacza
„podniesienie świadomości społecznej”, to najważniejszymi odbiorcami
muszą być wszystkie grupy społeczne, zawodowe oraz wiekowe.
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3.
Istotnym elementem kampanii społecznej jest również dotarcie do jak
najmłodszej grupy odbiorców – w tym dzieci. Ta grupa wiekowa jest
niezwykle istotna ze względu na możliwość przełożenia wykształconych zachowań proekologicznych na płaszczyznę rodziny w teraźniejszości oraz przyszłości.

4.
Mieszkańcy gminy poprzez kampanie dowiedzą się, gdzie znaleźć
informacje o stanie jakości powietrza, czym grozi spalanie odpadów
w bezklasowych kotłach, czy co należy zrobić we własnym zakresie,
aby – choć nieznacznie – poprawić jakość powietrza.
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5.
Komunikacja społeczna w formie kampanii medialnej, aby przynieść
zamierzony efekt, musi być działaniem informacyjnym planowanym
długoterminowo. Skuteczna kampania informacyjna – w tym przypadku –
musi być bowiem rozłożona w czasie, informować o konsekwencjach
praktyk nieekologicznych oraz mieć charakter cykliczny. Te trzy wartości
pozwolą wpłynąć na świadomość przekazywaną z pokolenia na pokolenie
oraz wypracować odpowiednie postawy proekologiczne.

6.
W prowadzeniu kampanii społecznej nastawionej na poprawę jakości
powietrza niezwykle istotny jest także czas działania. W Polsce problem
smogu nasila się głównie w sezonie grzewczym. Nie oznacza to jednak,
że w miesiącach ciepłych powietrze jest czyste. Dlatego skuteczna
kampania antysmogowa powinna trwać cały rok i być podzielona na szczególne okresy np. „cały rok” i „przed okresem
grzewczym”.
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Terminarz przeprowadzania
możliwych kampanii społecznych
Tematyka potencjalnych kampanii
społecznych

Czas trwania

Stężenie substancji szkodliwych
dla zdrowia w oparciu o monitoring
jakości powietrza

Cały rok

Problematyka spalania odpadów
w „kopciuchach”; czym nie wolno
palić w piecach

Cały rok; intensyfikacja
działań w okresie
jesienno-zimowym

Wpływ zanieczyszczeń znajdujących
się w powietrzu na nasz organizm

Cały rok

Jaki system ogrzewania wybrać;
w co warto zainwestować; z jakich
programów oferujących dofinansowanie
skorzystać

Cały rok oraz przed
sezonem grzewczym

Co należy spalać w piecach w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczeń;
jakie paliwo wybrać

Przed sezonem grzewczym

18

Komunikacja z odbiorcami
kampanii społecznej

Jeżeli planujemy kampanię społeczną, warto zastanowić się nad
odpowiednimi metodami dystrybucji treści, które pozwolą dotrzeć
do możliwie najszerszej liczby odbiorców. Życie w globalnej wiosce
stwarza tu wiele możliwości.

1.

Tradycyjne sposoby dystrybucji materiałów

.
Powinniśmy
rozważyć dystrybucję materiałów budujących kampanię
w sposób „tradycyjny” – chodzi tu o ulotki, plakaty, broszury informacyjne,
ogłoszenia w lokalnej prasie lub nawet na słupach ogłoszeniowych.
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Materiały kolportowane w ten sposób – jak pokazuje praktyka – najcelniej
spełniają swoją rolę – szczególnie w odniesieniu do stosunkowo niewielkiej
grupy odbiorców np. mieszkańców gminy.
Odpowiednie ulokowanie plakatów czy broszur informacyjnych daje nam
względną pewność, że trafią one do założonego odbiorcy. Warto zastanowić się przy tym, gdzie umieścić plakat lub broszurę informacyjną tak, aby
zobaczyło ją jak najwięcej osób.
Przekazywanie ulotek „z ręki do ręki” wzmacnia skuteczność reakcji oraz
gwarantuje dotarcie do szerokiego grona. Warto przemyśleć połączenie
akcji rozdawania ulotek z wydarzeniami takimi jak: festyn czy happening.

2.

Wykłady i spotkania

Sposobem dotarcia z kampanią do dzieci i młodzieży jest organizowanie
„wykładów” w placówkach oświatowych. Pozwoli to na uświadomienie
młodzieży, czym jest smog oraz jakie niesie za sobą konsekwencje,
da szansę na zbudowanie odpowiednich postaw oraz wykazanie, że to
właśnie młodzież może mieć wpływ na otaczający nas świat i na działania
podejmowane przez dorosłych. W celu pozytywnego wzmocnienia takiego
spotkania można na wykład zaprosić rodziców oraz przedstawicieli władz
lokalnych.

3.

Happening

Innym sposobem dotarcia do mieszkańców jest zorganizowanie happeningu lub akcji typu flashmob. Jeżeli zdecydujemy się na taką formułę, powinniśmy wykazać się ogromną kreatywnością – tego typu inicjatywy zapadają
bowiem w pamięć na długo. W celach informacyjnych warto utworzyć
także wydarzenie na facebook’u.
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4.

Wystawa

Interesującą metodą może okazać się także zorganizowanie wystawy
plenerowej. Często w podobnych kampaniach wykorzystywane są także
środki masowego przekazu.
Ten rodzaj komunikacji jest najskuteczniejszy zarówno w małych społecznościach jak i w odniesieniu do masowego odbiorcy.
Minusem tego rodzaju aktywności jest konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych.

Tworzenie polityki antysmogowej
5. na
poziomie samorządu
Zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem administracyjnym,
to gminy odpowiadają za sprawy o zasięgu lokalnym. Jednostki samorządu
terytorialnego realizują zadania, które finansowane są z dochodów
własnych, subwencji oraz budżetu państwa w formie dotacji celowych.
Jednym z obowiązków samorządów jest również zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną, elektryczną i gazową.
W wielu gminach w Polsce jednak nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp
do sieci ciepłowniczej i w celach grzewczych nie zawsze korzystają z ekologicznych źródeł ciepła i odpowiednich paliw.
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To właśnie z sektora komunalno-bytowego pochodzi tzw. niska emisja.
To właśnie przez nią powietrze zanieczyszczane jest cząstkami PM10
i PM2,5. Niska emisja to również przyczyna przedwczesnej śmierci nawet
48 tysięcy osób rocznie w Polsce.
Fatalna jakość powietrza w naszym kraju była przyczyną powołania
do życia Krajowego Programu Ochrony Środowiska. Zgodnie z przyjętą
ustawą o prawie ochrony środowiska poszczególne samorządy otrzymały
kompetencje, w myśl których zakazać mogły one użytkowania konkretnych rodzajów kotłów i pieców grzewczych oraz niektórych typów paliw.
Uchwały antysmogowe obowiązują już większość województw, a niekiedy
także wydzielonych części miast. Ich celem jest poprawa jakości powietrza
w regionie. Niestety wprowadzane regulacje okazują się często bardzo
kosztowne dla mieszkańców. Z drugiej zaś strony wszyscy powinni dostrzegać potrzebę poprawy jakości powietrza.
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6. Rola dotacji

w zmniejszaniu
poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Nasze miasta od wielu lat znajdują się w niechlubnej czołówce najbardziej
zasmogowanych ośrodków Europy. Jak pokazują badania problem wciąż
tkwi w zbyt niskiej świadomości dotyczącej tego, czym właściwie jest smog
i jakie niesie ze sobą konsekwencje.

i
W Polsce główną przyczyną fatalnego stanu jakości powietrza jest tzw.
niska emisja, za którą wprost odpowiedzialny jest sektor bytowokomunalny. Niska emisja to przede wszystkim emisja szkodliwych
pyłów i gazów, które przedostają się do powietrza na skutek nieekologicznego spalania. Wyemitowane związki utrzymują się wówczas
na wysokości nie większej niż 40 metrów nad ziemią, a ich bezpośrednią konsekwencją może być uformowanie się smogu.

Emisja zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego jest uzależniona
od długości sezonu grzewczego. Jak wynika z szacunków, ilość spalanego
węgla w gospodarstwach domowych wynosi 8-9 mln ton w ciągu roku,
a drewna ok 7-8 mln ton.
W Polsce brakuje również instrumentów umożliwiających skuteczną
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kontrolę instalacji spalania. Przekłada się to na brak możliwości weryfikacji
tego, co faktycznie spalane jest w piecach. Zgodnie z polskim prawem
komin powinien być sprawdzany 4 razy w roku, a kotły gazowe i olejowe
dwukrotnie. W praktyce przepisy te są jednak martwe.
Mimo wdrożenia odpowiednich regulacji, na rodzimym rynku nadal
dostępne są prymitywne bezklasowe kotły zwane potocznie „kopciuchami”, na które popyt wciąż pozostaje wysoki. Wszystko przez niską cenę oraz
możliwość spalania praktycznie wszystkiego. Nowoczesne kotły opalane
paliwem stałym, spełniające najwyższe normy i standardy, uniemożliwiają
spalanie w nich odpadów, czy paliw niskiej jakości.

W celu poprawy jakości powietrza, zmniejszenia emisji szkodliwych
związków do atmosfery oraz zwiększenia wskaźników efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, do życia powołano programy takie
jak „Czyste Powietrze” czy „Stop Smog”. Dzięki nim możliwe jest otrzymanie dofinansowania na likwidację starych nieekologicznych źródeł ciepła
oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub osób ubogich energetycznie.

Eliminacja bezklasowych kotłów, poza zwalczaniem smogu, przyniesie
również inne korzyści. Bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło
ciepła oraz ocieplenie domu długoterminowo wpłynie korzystnie na domowy budżet.
Także Unia Europejska oferuje znaczące wsparcie finansowe w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych w danym województwie.
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7.

Wpływ smogu
na gospodarkę kraju

Krzywa Kuznetsa, czyli kapitalizm w służbie ochrony
środowiska

Krzywa Kuznetsa dotyczy relacji pomiędzy wskaźnikami wzrostu gospodarczego, a występowaniem nierówności społecznych. Badania, które
prowadzono w obszarze wpływu wzrostu gospodarczego na nierówności społeczne wykazały, że podobne zjawiska mogą występować
również w kontekście ochrony środowiska, czy jego zanieczyszczeń.
Teoria zakłada, że wraz ze wzrostem gospodarczym oraz wzrostem PKB,
zaczynają narastać nierówności społeczne. Nie rosną one liniowo z narastającym PKB. W pewnym momencie dochodzi do punktu, w którym
nierówności społeczne, mimo wciąż rosnącego PKB, zaczynają zanikać.

Zaobserwowano, że podobne zjawisko może dotyczyć kwestii związanych
ze środowiskiem. Rozwijającej się gospodarce czy rosnącemu PKB towarzyszy – na początkowym etapie – pogorszenie stanu środowiska. W późniejszym czasie okazuje się jednak, że perspektywy gospodarczo-środowiskowe stają się optymistyczne.
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Teoria ta ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. Nie jest to także
mechanizm samoczynny. Faktem jest natomiast, że państwa, które znajdują się w bardziej zaawansowanym punkcie rozwoju gospodarczego, są
w stanie przeznaczyć wyższe środki na działania proekologiczne – w tym
walkę ze smogiem. Aspekt środowiskowy powinien być także ważnym
elementem kształtowania przyszłych inwestycji w obszarach przemysłu,
czy rolnictwa.
Koszty, które Polska ponosi z tytułu zanieczyszczeń powietrza, są bardzo
wysokie – każdy obywatel rocznie „płaci” za smog 1600-3500 złotych3. Mogą
one jednak spadać wraz z kontynuacją wzrostowego trendu gospodarczego.

3

Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/koszt-smogu-w-polsce-ile-tracimy-przez-zanie

czyszczenia-powietrza/w50v4y7
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FAKT:

SMOG
KOSZTUJE POLSKĘ

ok. 110 mld zł
rocznie
4

4

Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/koszt-smogu-w-polsce-ile-tracimy-przezzanieczyszczenia-powietrza/w50v4y7 [dostęp: 29.12.2020 r.]
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samorządu
8. zWspółpraca
organizacjami pozarządowymi
Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy organów
administracji publicznej, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.5

Określa ona zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez
organizacje pozarządowe i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych, uzyskiwania
przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego
oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego i sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

5

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873
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Omawiany akt prawny nakłada na jednostki samorządu publicznego
obowiązek współpracy i wspierania organizacji pozarządowych. Jednak, jak
pokazuje praktyka, współpraca ta nie zawsze układa się pomyślnie.
W przypadku problemu jakim jest smog współpraca między samorządem,
a organizacjami pozarządowymi nie od początku była łatwa. Samorządy
długo nie widziały możliwości poprawy jakości powietrza, zdając sobie
sprawę z własnej niemocy i obawiając się sprzeciwu mieszkańców.
Samorządy dość szybko zrozumiały jednak, że współpraca z organizacjami
pozarządowymi jest konieczna. Aktywiści antysmogowi to ważny i cenny
partner w walce o czyste powietrze. Niemal wszyscy działacze antysmogowi skupieni w regionalnych organizacjach znają problemy poszczególnych
miast i wiedzą, co należy zrobić, aby poprawić jakość powietrza. Relacje
z aktywistami antysmogowymi są niezwykle ważne zwłaszcza w małych
miastach. Dla organizacji pozarządowych realizacja zadań publicznych
na zlecenie samorządu jest jednym z podstawowych sposobów pozyskiwania funduszy.
Mnogość zadań nałożonych na samorządy sprawia, że aktywiści antysmogowi to idealne wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza
przed

zanieczyszczeniami.

Organizacje

antysmogowe

współpracują

również z wieloma organami władzy centralnej, fundacjami czy kancelariami prawniczymi. Ich wieloletnie doświadczenie w walce ze smogiem jest
dla samorządu doskonałą okazją do poprawy jakości powietrza w wymiarze
lokalnym.
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Jak walczyć

9. ze smogiem?
Jedną z podstawowych metod walki ze smogiem jest eliminacja tzw.
„niskiej emisji”, czyli ograniczenia ilości kopciuchów, w których spalane jest
paliwo niskiej jakości lub w skrajnych przypadkach śmieci.
Lata ciężkiej pracy resortu odpowiedzialnego za ochronę środowiska przełożyły się na wzrost świadomości społecznej. Pozwoliło to, na zwrócenie
uwagi na to, jak niebezpiecznym zjawiskiem jest smog.

W celu walki ze zjawiskiem palenia złej jakości paliwem lub śmieciami
w pozaklasowych kotłach na płaszczyźnie ogólnopolskiej podjęto
zdecydowane kroki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) powołało do życia program „Czyste Powietrze”,
którego celem jest poprawa jakości powierza oraz jego ochrona
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych.

W ramach programu Czyste Powietrze beneficjenci mogą ubiegać się
o dofinansowanie na: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę starego i archaicznego pieca na nowy ekologiczny, ocieplenie budynku,
montaż pompy ciepła, wymianę stolarki, montaż kolektorów słonecznych
lub instalację paneli fotowoltaicznych.
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Na realizację programu przeznaczono, aż 103 mld zł z czego finansowanie
w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.6
Realizacja programu będzie miała miejsce w latach 2018-2029.
Beneficjenci, którzy chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze mogą zrobić to na dwa sposoby: internetowo oraz osobiście w urzędzie.7
Program „Czyste Powietrze” cieszy się niesłabnącą popularnością. Od początku funkcjonowania programu, czyli od 19 września 2018 r. do 23 lipca
2020 r. wpłynęło ponad 151 tys. wniosków na łączną kwotę 3,1 mld złotych.8
21 października 2020 r. ruszył nabór wniosków do drugiej wersji programu
Czyste Powietrze, która została przygotowana specjalnie dla Polaków o niższych dochodach. Narodowych Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przygotował szereg udogodnień i ułatwień takich jak: kalkulator
dotacji, lista urządzeń i materiałów zgodnych z programem oraz wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku.
Czyste powietrze 2.0 to również zacieśnienie współpracy z gminami, które
są zobligowane do wystawiania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych Polaków, do skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania.

NFOŚiGW uruchomił również specjalną infolinię dla wnioskodawców
i beneficjentów programu, która jest czynna od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 22 340 40 80.

6

Źródło: https://www.gov.pl/web/srodowisko/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce-2

7

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

8 Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1622,czyste-powietrze-ponad-151-tyswnioskow-na-ok-3-mld-zl.html
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Równolegle oprócz programu „Czyste powietrze” jest realizowany
program „Stop smog”
Program ten ruszył w październiku 2018 r. i potrwa do 2024 r. Jego
budżet to 1,2 mld zł. Jest skierowany do wszystkich gmin, w których
występuje problem z jakością powietrza i obowiązuje wojewódzka
uchwała antysmogowa.
„Stop Smog” obejmuje wymianę lub likwidację nieekologicznych
źródeł ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków
jednorodzinnych lub ubogich energetycznie.
To właśnie w przypadku tego programu gmina pełni rolę inwestora
i jest odpowiedzialna za cały proces naboru i realizacji inwestycji,
która uzyskuje z budżetu państwa do 70 proc. kosztów inwestycji.

1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy pozwoliły wprowadzić nowe zwolnienie przedmiotowe tzw. „ulgę
termomodernizacyjną”.9 Oznacza to możliwość odliczenia podatku w ramach przeprowadzonej modernizacji termomodernizacyjnej. Ulga ta dotyczy
wydatków, które poniósł podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Warunkiem jest jednak
ukończenie termomodernizacji w okresie 3 kolejnych lat.

9 Źródło: https://www.pit.pl/ulga-termomodernizacyjna/ulga-termomodernizacyjna-objasnienia-m
f-964854
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Ulga funkcjonuje również w sytuacji, gdy w budynku nie ma możliwości
montażu instalacji, ale odpowiednie urządzenia zostały zamontowane na
innym budynku takim jak: garaż, budynek gospodarczy i służy budynkowi
mieszkalnemu.
Ulga podatkowa może łączyć się z programem „Czyste powietrze” i obejmuje wydatek do wysokości 53 tys. zł z tytułu poniesionych kosztów.
Podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości.
Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody są
opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według skali podatkowej lub jednolitej 19 proc. stawki podatku.
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